
 

Damper til tøj

 
Større vandtank og kraftigere
damp

Perfekt til sarte stoffer, f.eks
silke

Fjerner bakterier og lugte

Smart afkalkningsfunktion

 

GC442/67 Den effektive damp sikrer hurtige resultater hver

eneste dag

Med den innovative PureSteam-teknologi og StyleMat

Philips steamer StyleTouch Pure frisker alt op fra uld og kashmir til blonder og

silke. Ud over at krøller og folder forsvinder, dør også bakterierne af den varme

damp, så ubehagelige lugte forsvinder. Steameren er ideel til opfriskning i sidste

minut og til tøj eller materialer, som er sarte eller svære at stryge, og giver med

garanti ingen brændemærker. Med en vandtank på 200 ml og 30 gram damp pr.

minut er Philips StyleTouch Pro den mest kraftfulde håndholdte steamer i Philips

sortiment.

Effektiv fjernelse af folder de næste mange år

2-i-1 lodret og vandret dampning, der giver bedre resultater

Den kraftigste damp på op til 30g/min., der giver hurtigere resultater

PureSteam-teknologi: Kraftfuld damp i mange år frem

SmartFlow-varmeplade, der forhindrer våde pletter

StyleMat støtter og sikrer et afsluttende, skarpt udseende

Klar på 60 sekunder

Brugervenlig og sikker

Hurtig afkalkningsudløsning, der fjerner kalk fra damperen

XL-vandtank, der sikrer ubekymret dampning uden genopfyldning

Automatisk konstant damp leveres af elektrisk pumpe

Børstetilbehør til tykkere stoftyper

Sikker at anvende på alle sarte stoftyper som f.eks. silke

Sikker afstilning under dampning

Opfrisk tøjet uden vask eller kemisk rensning
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Vigtigste nyheder

PureSteam-teknologi

Andre dampere mister nemt deres

dampydeevne med tiden på grund af

kalkaflejringer. Takket være den innovative

PureSteam-teknologi med hurtig

afkalkningsudløsning sætter kalken sig ikke

fast på varmelegemet og er nem at fjerne. Den

er så effektiv, at dampen forbliver kraftfuld i

mange år fremover.

2-i-1-funktion

Damp tøjet lodret uden brug af et strygebræt,

eller giv det et afsluttende, skarpt udseende

ved at dampe vandret på en jævn overflade i

nærheden. På grund af dens unikke,

indvendige design genererer denne steamer

en vedvarende, kraftig damp, selv i vandret

position. Særligt nyttigt til besværlige steder

som f.eks. kraver eller manchetter.

Hurtig afkalkningsudløsning

Hurtig afkalkningsudløsning er den nemmeste

måde at fjerne kalk fra damperen på. Sammen

med PureSteam-teknologi sikrer den hurtige

afkalkningsudløsning en vedvarende, kraftfuld

damp i mange år frem.

XL-vandtank

Vandtanken på 200 ml giver mulighed for

dampning af op til 3 stykker tøj uden

genopfyldning. Nok til at behandle et helt sæt

tøj og blive klar på ingen tid.

Børstetilbehør

Børstetilbehøret åbner stoffets fibre og giver

mulighed for bedre dampgennemtrængning.

Det er især godt til tykkere tøj som f.eks. jakker

og frakker. Det kan også hjælpe med at fjerne

snavs og pletter.

Konstant damp

Takket være den elektriske pumpe, behøver du

ikke at pumpe manuelt. Hold blot udløseren

nede, og dampen kommer ud.

SmartFlow-varmeplade

SmartFlow-varmepladen forhindrer

kondensering på tøjet og er alligevel 100 %

sikker på alt dit tøj, selv sarte stoftyper.

Sikker for alle stoftyper

Damperen er sikker at anvende på alle

stoftyper. Det er en god løsning til sarte stoffer

som f.eks. silke og cashmere.

Sikker afstilning

Under dampningen kan du stille tøjdamperen

fra dig ved blot at lade den stå på

baseenheden. Det er en nem og sikker

afstilningsposition.
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Specifikationer

Teknologi

PureSteam-teknologi

Hurtig fjernelse af folder

Konstant damp: Op til 30 g/min

Strøm: 1500 W

Klar til brug: 1 min

Damp on-demand

Spænding: 240 V

Nem at anvende

Sikkert på alle tekstiler, der tåler strygning:

Selv sarte tekstiler som silke

Kapacitet: Vandtank: 200 ml

Netlednings længde: 2 m

Klar til brug: Lysindikator

Påfyld når som helst under brug

Egnet til vand fra hanen

Kalkhåndtering

Afkalkning og rengøring: Indbygget

kalkbeholder

Inklusive tilbehør

Børste

StyleMat

Størrelse og vægt

Emballagens mål (B x H x L): 32 x 22 x 17 cm

Produktets mål (B x H x L): 30 x 17 x 13 cm

Samlet vægt med emballage: 0,9 kg

Garanti

2 års verdensomspændende reklamationsret

Design

Farve: Guld
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